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De rol van IPSO centra als onderdeel 
van de oncologische zorg 
Whitepaper onderzoek #hulpvragenhulpkrijgen

IPSO centra: de ontbrekende schakel in het integrale zorgnetwerk 

voor mensen met en na kanker, hun naasten en nabestaanden
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Kanker en het (leren) leven met kanker is een maatschappelijk 

probleem. Eén op de drie mensen krijgt in zijn of haar leven kanker. 

Elke Nederlander krijgt met kanker te maken als naaste, mantelzorger 

of nabestaande. De gemiddelde vijfjaarsoverleving van kanker is de 

laatste decennia gelukkig sterk toegenomen en ligt nu op 65%. Het 

gevolg daarvan is een groeiende groep van ruim 800.000 mensen 

die leven met of na kanker. In 2030 is dit aantal het miljoen ruim 

gepasseerd. Velen van hen kampen met de gevolgen van hun ziekte en 

behandeling(en).

Op 81 locaties in Nederland zijn er Centra voor leven met en na kanker 

onder de koepel IPSO actief om mensen met kanker en hun naasten 

informele psychosociale zorg en ondersteuning te bieden. Deze IPSO 

centra werken in toenemende mate samen met de formele zorg. 

Met de groeiende groep (ex-)patiënten neemt de vraag naar goede 

ondersteuning en begeleiding toe. Daardoor stijgen de zorgkosten 

en de kosten van zorgpersoneel. Juist de informele zorg kan een 

belangrijke bijdrage leveren aan toekomstbestendige zorg.

Daar waar ziekenhuizen zich vooral richten op het fysieke herstel van 

mensen met kanker, helpen onze IPSO centra bij het psychosociale 

herstel. En juist nu in tijden van corona is het belangrijk dat mensen 

met kanker, maar ook hun naasten of nabestaanden, laagdrempelig 

terecht kunnen met vragen en problemen die het gevolg zijn van 

de diagnose en behandeling van kanker. Een goede relatie en 

samenwerking tussen de ziekenhuizen en de IPSO centra draagt bij 

aan soepelere doorverwijzingen waardoor mensen met kanker, hun 

naasten of nabestaanden nog beter geholpen kunnen worden en de 

klinische zorg ontlasten.

De uitkomsten van dit onderzoek #hulpvragenhulpkrijgen onder 

zorgverleners in de oncologie tonen aan dat psychosociale zorg 

voor oncologiepatiënten en hun naasten duidelijker op de politieke 

agenda moet komen. Met de aanbevelingen die aan de hand van de 

conclusies worden gedaan, kunnen we grote stappen zetten in het 

ondersteunen van mensen geraakt door kanker en een waardevolle 

bijdrage leveren aan zorg die toekomstbestendig is.

Sonja Robben

Directeur-bestuurder IPSO
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Inhoudsopgave Psychosociale zorg hoger 
op de agenda

Colofon

Dit is een whitepaper van een onderzoek dat is uitgevoerd door Public Eyes Healthcare Communications. 

Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Takeda Nederland. 

Aan deze whitepaper werkten mee:

Djoeke Barkey, communicatieadviseur IPSO

Sonja Robben, directeur-bestuurder IPSO

Egbert de Groot, Takeda

Frank Buijs, Takeda

Yvonne Massar, Public Eyes

Adriënne den Hollander, Public Eyes

 

Indien u een vraag heeft over dit onderzoek, kunt u een mail sturen naar adrienne@publiceyes.nl

 

© IPSO

Teksten en cijfers uit deze whitepaper mogen worden overgenomen, maar graag met bronvermelding en 

vooraf informeren via info@ipso.nl.
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Met het stijgende aantal mensen met kanker 

neemt de vraag naar goede ondersteuning en 

begeleiding toe. Daardoor nemen de zorgkosten 

en de kosten van zorgpersoneel toe, neemt ook 

de werkdruk en de druk op de mantelzorg toe en 

is er een toenemende vraag naar zorgpersoneel. 

Juist de informele zorg kan een belangrijke 

bijdrage leveren aan toekomstbestendige zorg. 

De IPSO centra werken in toenemende mate 

samen met de formele zorg en bieden met 

getrainde vrijwilligers aan mensen met en na 

kanker, hun naasten en nabestaanden informele 

zorg en ondersteuning op maat. Helaas zijn de 

IPSO centra nog geen structureel onderdeel 

van oncologische (na)zorg. Hoogste tijd voor 

verandering.

Onderzoek #hulpvragenhulpkrijgen

Het onderzoek #hulpvragenhulpkrijgen is opgezet 

om die verandering in beweging te zetten. Door 

zicht te krijgen op de huidige kennis en percepties 

van de psychosociale zorg en de IPSO centra 

onder zorgverleners in de oncologie, draagt dit 

onderzoek bij aan meer bekendheid van de IPSO 

centra.

Opzet van het onderzoek

Dit onderzoek is opgezet in samenwerking met 

Takeda Nederland en dr. Sander de Hosson, 

longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. 

Zowel Takeda Nederland als dr. Sander de Hosson 

staan achter het belang van de IPSO centra en 

vinden het belangrijk dat patiënten naast toegang 

tot de formele zorg ook toegang hebben tot 

psychosociale ondersteuning.

Praktijksetting: 

42% Topklinisch ziekenhuis    34% Perifeer ziekenhuis    24% Academisch ziekenhuis

Methode: 

online vragenlijst van 10 minuten

Uitrol onderzoek:

Timeframe onderzoek: 

1 september t/m 31 oktober 2021

Social media PersberichtE-mailings

145 deelnemers
in de oncologie waarvan 71% de 

vragenlijst volledig heeft afgerond

Verpleegkundigen 42%     

Specialisten 22%
17% Verpleegkundig specialisten     

19% Andere zorgverleners 
          in de kankerzorg



Aandachtspunten 
4 stappen naar betere 
psychosociale ondersteuning
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In 2020 kregen  mensen kanker

In 2020 stierven  mensen aan kanker

5-jaarsoverlevingskans

10-jaarsoverlevingskans

10 meest voorkomende soorten kanker
78% van alle diagnoses per jaar

huidkanker

longkanker

borstkanker

prostaatkanker

darmkanker

non-hodgkinlymfoom

blaaskanker

alvleesklierkanker

nierkanker

slokdarmkanker

90% van de mensen die kanker 

krijgt is 50 jaar of ouder

kregen kanker

mannen vrouwen

1 op de 3 mensen

krijgt ooit kanker

Bron sterftecijfers: CBS voorlopige cijfers uit 2020. Bron incidentie- en overlevingscijfers: Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door IKNL© 

februari 2021. Voorlopige incidentiecijfers uit 2020. 5-jaarsoverleving: 2014, 10-jaarsoverleving: 2009 (de jaren waarin iemand kanker kreeg).

de overige 22% bestaat uit tientallen soorten 

die (heel) weinig voorkomen of tumoren 

waarvan niet bekend is waar ze zijn ontstaan

Kanker in cijfers in Nederland1

Ervaring van een patiënt

Wilma kreeg tot 3 keer toe kanker. Eerst borstkanker in 

2017 en toen blaaskanker in 2018 en 2019. Toen begin vorig 

jaar opnieuw borstkanker werd vermoed, wist ze: ik heb 

psychologische hulp nodig. En die hulp vond ze, in het IPSO 

centrum Huis aan het water in Katwoude.

“Sommige dingen kun je simpelweg niet uitleggen aan mensen 

die geen kanker hebben gehad. Ook niet aan je man, je kinderen 

en je vrienden, al hebben ze natuurlijk de allerbeste bedoelingen. 

De mensen die in het centrum komen hebben vergelijkbare dingen 

meegemaakt. Je bent verbonden met elkaar zonder dat je elkaar 

daarvoor kende, en de wederzijdse steun is fantastisch. Zonder het 

centrum zou ik me eenzamer hebben gevoeld, veel eenzamer.”

1

2

3

4

Patiëntenwelzijn. In een samenleving waar het aantal 

mensen met kanker toeneemt, groeit de behoefte aan goede 

psychosociale ondersteuning als onderdeel van het gehele 

zorgtraject bij kanker. Psychosociale zorg, zoals geboden 

door een IPSO centrum, is hard nodig en heeft impact op de 

kwaliteit van leven. Niet alleen van de patiënt maar ook van 

diens naasten en nabestaanden. Dit zorgt tevens voor een 

vermindering van het zorggebruik op de langere termijn.

Bekendheid. Om de psychosociale zorg vanuit de IPSO 

centra te integreren in de bestaande oncologische zorg 

is meer bekendheid nodig over de positie die deze centra 

kunnen innemen als schakel in het integrale zorgnetwerk.

Samenwerkingen. Meer samenwerking met en integrale 

zorg door betrokken zorgpartners is nodig om de zorg in de 

regio te versterken en de formele en informele zorg meer met 

elkaar te verbinden. Hiermee wordt het oncologisch zorgpad 

voor (ex-)patiënten, naasten en nabestaanden verbeterd.

Structurele ondersteuning. De IPSO centra kunnen een 

belangrijke rol spelen bij de borging van goede informele 

zorg op de lange termijn, maar dan is wel structurele 

ondersteuning nodig. Hierbij is commitment vanuit het 

ministerie van VWS noodzakelijk, echter wel in co-creatie  

met andere partijen.



Psychosociale zorg 
Wat is er nodig en hoe?
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Patiëntenwelzijn
Recentelijk onderzoek van de Nederlandse 

Federatie van kankerpatiënten organisaties 

(NFK) heeft aangetoond dat een derde van 

de mensen met kanker zich vaak eenzaam of 

niet begrepen voelen.2 Ook ervaren zij vaak 

klachten als angst of depressie. Een IPSO 

centrum kan op een laagdrempelige manier 

psychosociale ondersteuning bieden door 

o.a. lotgenotencontact, een luisterend oor of 

begeleiding bij diverse activiteiten.

Het bezoek aan een IPSO centrum heeft daarmee 

een positieve impact op de gezondheid van 

mensen met en na kanker, hun naasten en 

nabestaanden. Minder eenzaamheid, beter 

omgaan met angsten en gevolgen van de ziekte, 

betere psychische gezondheid en weer zingeving 

aan het leven zijn aspecten die uit het onderzoek 

#hulpvragenhulpkrijgen naar voren komen als 

verwachte verbeteringen.

Eerder effectonderzoek door Sinzer (2018)3, in 

opdracht van KWF en in samenwerking met IPSO, 

onder (ex-)kankerpatiënten die een IPSO centrum 

bezochten bevestigt dit.

Zorggebruik

Uit het onderzoek #hulpvragenhulpkrijgen 

blijkt daarnaast dat 40% van de zorgverleners 

verwacht dat een bezoek aan een IPSO centrum 

tot minder zorg van een huisarts of geestelijke 

gezondheidszorg leidt.

Dit beeld wordt bevestigd in het eerdere

effectonderzoek (Sinzer 2018). Daaruit blijkt dat:

• Een op de tien bezoekers aangeeft minder vaak 

naar de huisarts te gaan door het bezoeken van 

een IPSO centrum

• Een op de acht bezoekers niet meer of minder 

naar een geestelijke verzorger gaat

Wat is er nodig om de positieve impact van de 

psychosociale zorg op de patiënt naar buiten te 

brengen?

Het is belangrijk dat zorgverleners, patiënten 

en andere stakeholders in de oncologische zorg 

op de hoogte worden gesteld van de cijfers die 

de impact van de psychosociale zorg voor de 

patiënt en het zorggebruik op de lange termijn 

laten zien. Welk effect hebben de IPSO centra op 

de bezoekers en voor welke kostenbesparingen 

zorgen deze centra? Uitkomsten uit het 

effectonderzoek van Sinzer (2018) over de 

financiële maatschappelijke waardecreatie kunnen 

dit verhaal bekrachtigen.

Ervaring van een patiënt

3 jaar geleden, op kerstavond, kreeg Masja de diagnose 

borstkanker. Ze zou een jaar lang behandeld worden, met 

uitzicht op een goede afloop. Op een CT-scan werd al snel 

duidelijk dat de kanker is uitgezaaid over heel haar skelet.

“Ik was op zoek naar mensen van mijn leeftijd die net als ik niet 

meer beter worden en een gezin hebben met puberdochters. 

Ik kwam terecht bij het IPSO centrum in Zwolle. Het voelde als 

een warm bad. De mensen die er werken zijn opgeleid om goede 

gesprekken te voeren. Op een niet betuttelende manier. 

We praten over ziek zijn en hoe je dat combineert met een gezin.”

Bekendheid
De psychosociale zorg, geboden door de IPSO 

centra voor leven met en na kanker, is nog geen 

structureel onderdeel van de oncologische 

(na)zorg in een ziekenhuis. Dat blijkt ook 

wel uit de uitkomsten van het onderzoek 

#hulpvragenhulpkrijgen waarin 90% van de 

zorgverleners laat zien psychosociale zorg een 

belangrijk onderdeel te vinden in het zorgpad, 

maar dat de psychosociale zorg nog verre van 

standaard is. Het feit dat meer dan een derde 

van de zorgverleners niet eens bekend is met een 

IPSO centrum in de regio bevestigt dit beeld.

Het onderzoek laat tevens zien dat de ondersteuning vanuit een IPSO centrum door slechts 10% van de 

zorgverleners altijd tijdens het contact met patiënten wordt besproken. In de meeste gevallen wordt de 

ondersteuning vanuit een IPSO centrum vaker niet dan wel besproken blijkt uit het onderzoek. 

Belangrijkste redenen hiervoor zijn:

• de onbekendheid met de IPSO centra

• de beperkte tijd die zorgverleners beschikbaar hebben met hun patiënten

• patiënten hebben niet altijd behoefte aan informele ondersteuning

Wat is er nodig om de zorg in het ziekenhuis en vanuit het IPSO centrum beter te integreren?

Het is belangrijk dat er gestart wordt met het vergroten van de bekendheid van de IPSO centra in de 

regio bij zowel de zorgverleners in het ziekenhuis als patiënten, naasten en nabestaanden door middel 

van ‘awareness’ campagnes in de ziekenhuizen. Deze campagnes moeten zicht geven op de locaties, de 

ondersteuning en door wie en hoe de ondersteuning vanuit de IPSO centra geboden worden.

u Vraag uit onderzoek #hulpvragenhulpkrijgen

u Vraag uit onderzoek #hulpvragenhulpkrijgen

Bent u bekend met een IPSO centrum in uw regio?

Vooral medische specialisten in 

de kankerzorg zijn minder bekend 

met de IPSO centra ten opzichte 

van verpleegkundig specialisten en 

verpleegkundigen.

Maakt u de ondersteuning van een IPSO centrum 
bespreekbaar met uw patiënten (en hun naasten)?

Altijd Regelmatig Soms Niet of nauwelijks

10% 24% 28% 37%

centrum is bekend 
met IPSO

is onbekend 
met IPSO

65%

35%



Structurele ondersteuning
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Iedereen die dat wil kan op dezelfde dag, zonder 

afspraak en zonder (ver) te hoeven reizen een 

beroep doen op de informele zorg geboden door 

de getrainde vrijwilligers van een IPSO centrum. 

Om dit te kunnen vasthouden is meer financiële 

ondersteuning nodig.

KWF Kankerbestrijding staat garant voor een 

deel van de financiering van de IPSO centra. 

Daarnaast is commitment van het ministerie 

van VWS noodzakelijk, echter wel in co-creatie 

met anderen. Daarom wordt ingezet op een 

financieringsmix met deelname van nationale 

en lokale overheden samen met fondsen, 

zorgverzekeraars en bedrijfsleven.

Om de psychosociale zorg op de agenda te 

zetten bij politiek Den Haag organiseert IPSO 

samen met KWF regelmatig werkbezoeken voor 

politici om hen het belang van de informele 

zorg geboden door de IPSO centra te laten 

ervaren en met elkaar in gesprek te gaan over de 

ontwikkeling van informele zorg. 

Deze whitepaper met de uitkomsten van het 

onderzoek #hulpvragenhulpkrijgen zal daar aan 

bijdragen.

Conclusie
Hoewel koepelorganisatie IPSO in de afgelopen jaren op verschillende manieren de psychosociale 

zorg hoger op de agenda heeft proberen te zetten, is het vooralsnog niet gelukt om een structureel 

onderdeel te worden van het oncologische zorgpad. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat er 

nog stappen genomen moeten worden om mensen geraakt door kanker te blijven ondersteunen met 

psychosociale zorg die toekomstbestendig is.  

Belangrijkste focuspunten:

1. Mensen met en na kanker, hun naasten en nabestaanden & zorgverleners moeten beter 

 geïnformeerd worden over de ondersteuning  die een IPSO centrum kan bieden.

2. Er is meer duidelijkheid nodig wie er in het ziekenhuis psychosociale ondersteuning 

 bespreekt met mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden

Door in te zetten op de focuspunten kunnen de IPSO centra relaties opbouwen met zorgverleners 

in het ziekenhuis en de zorg in de regio versterken. Om dit te realiseren is structurele financiële 

ondersteuning een vereiste.

Samenwerkingen
Bij de psychosociale zorg voor mensen met 

kanker zijn verschillende disciplines in het 

ziekenhuis betrokken. Dit blijkt ook wel uit het 

onderzoek #hulpvragenhulpkrijgen. Vooral de 

medisch maatschappelijk werker heeft een 

belangrijke rol. Ook de deelnemers aan het 

onderzoek zelf geven aan nauw betrokken te 

zijn bij de psychosociale zorg voor deze groep 

mensen.

Top 5 meeste betrokken zorgverleners bij 

psychosociale zorg in het ziekenhuis:

1. Medisch maatschappelijk werker

2. Geestelijke verzorging

3. Psycholoog

4. Verpleegkundig specialist

5. Verpleegkundigen

 

Toch laten de resultaten zien dat de 

ondersteuning vanuit een IPSO centrum niet altijd 

wordt besproken. Terwijl een IPSO centrum een 

groot deel van deze psychosociale zorg ook kan 

bieden.

Wat is er nodig om de samenwerking te 

versterken tussen ziekenhuizen en IPSO centra?

Zorgverleners kunnen zorgen voor een duidelijk 

aanspreekpunt vanuit het ziekenhuis. Omdat 

medisch specialisten, verpleegkundig specialisten 

en verpleegkundigen minder tijd beschikbaar 

hebben, kunnen de medisch maatschappelijk 

werkers hier een grotere rol gaan spelen. 

Belangrijk dat zij ook aan tafel schuiven en op de 

hoogte worden gesteld van de kennis en kunde 

van de getrainde vrijwilligers in het IPSO centrum. 

Gezamenlijk kan er een zorgpad ontwikkeld 

worden om de oncologische (na) zorg voor 

patiënten, naasten en nabestaanden te verbeteren 

en de samenwerking tussen formele en informele 

zorgverleners in de regio te versterken.

Ervaring van een patiënt

Bram stond volop in het leven toen hij op zijn werk onwel werd. 

In eerste instantie werd gedacht aan een hersenbloeding, maar 

na verder onderzoek bleek het een agressieve hersentumor te 

zijn. Na een intensief behandeltraject was de tumor geslonken. 

Maar helaas is de tumor weer gaan groeien en zijn ze weer 

gestart met een nieuwe behandeling.

“Voorheen had ik van alles te vertellen, en nadat ik ziek werd, 

niks meer. Zeker niet nu de tumor helaas toch weer gegroeid is. 

Bijna alles wordt nu voor mij bepaald. Maar in het IPSO centrum 

bepaal ik zelf wat ik wil. Aan welke activiteit ik wil deelnemen, 

of ik wil praten over mijn ziekte. Het voelt ontzettend fijn om 

omringd te zijn door mensen die iets vergelijkbaars hebben 

meegemaakt. De mensen van het centrum zijn een soort van 

familie van ons geworden.”
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